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Resume af bestyrelsesmøder mandag d. 31. maj og 7. juni 2021. 

 

 
Indkaldt: 

Jesper Wraae-Bess (JWB) 

Monika Jensen (MJ) 
Niels Jørgen Jensen (NJJ) 

Svend Clausen (SC) 

Jørgen Kunnerup (JK) 

 
Inviteret: 

Lasse Engelhardt (LE) 

 

 

Afbud:   

 
Monika Jensen (den 7. juni) 

 

 

 
 

 

 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 175 og referat fra møde nr. 174. 

 
2. Greenkeeper- og baneudvalget 

a. APV og miljø-afrapportering 

• Myndighederne stiller store krav til arbejdsmiljø, når det gælder omgang med kemiske 

produkter. Der findes nu på markedet systemer, som kan hjælpe os med at løfte opgaven 
med systematisk at holde styr på al nødvendig information. Indkøb af systemet til denne 

opgave blev bevilget  

 

b. Baneudvalget mangler ny formand 

• Da Jens Kolding har meddelt sin afgang som baneudvalgsformand, ledes der efter en ny formand, 

der vil påtage sig opgaven. Ingen af de nuværende medlemmer i baneudvalget har ytret ønske om 
at overtagetage posten. Der forsøges i første omgang at arbejde med et team (baneudvalget), 

hvor forskellige opgaver ledes af tovholdere.  

 

c. Status på vandingsanlæg  
• Det var oprindelig planlagt, at der skulle installeres sprinklere på forskellig udpegede 

teesteder, men leverandøren (Agrometer) skubber leveringstiden. Nu er datoen sat til 

starten af juli. Det tidspunkt forsøger vi nu at holde leverandøren fast på, så vi undgår 
flere forsinkelser.  

 

Samtidig forsøger Lasse at få vanding på træningsgreen og vandtilkobling fra søen med i 
leverancen.  

 

d. Drivingrange 
• Da vi p.t. har mere end 40 prøvemedlemmer og nybegyndere, samt høje besøgstal i 

weekenderne, hænder det, at alle træningsbolde er i spil og dermed ikke tilgængelige i 

boldmaskinen. Løsningen er nok at købe flere bolde, SC beder Kim om at skaffe flere 

bolde. Men det blev påpeget, at vi samtidig skal sikre, at nettet for enden af drivingrangen 
bliver etableret, så vi ikke bare smider boldene i søerne for enden. 

 

Der er bestilt 2.400 bolde som leveres i juni. 
 

 

 

e. Parkeringspladsen 

• Ukrudtet på parkeringspladsen vokser hver dag, men bliver ikke bearbejdet så tit, som det 

kunne ønskes, hvis vi vil have et parkeringsområde med et indbydende udseende. Det 
samme gælder hullerne i tilkørselsvejen, som i sin nuværende opbygning forbliver at være 

en never ending story. Lasse vil gerne have et læs skærver til tilkørselsvejen, så man har 

nok materiale til hullerne og samtidig noget, man kan flytte med en rive.  
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f. Banepleje 

• Bemanding i greenkeepergården blev diskuteret, og der blev efterspurgt rough-klipning i 

flerholds drift i den periode, hvor der er enorm vækst i græsset. Vi mangler en klipper til 
semirough, men en sådan er ekstrem dyr. Der er brug for ekstra hjælp, men det er svært 

at finde kvalificerede medarbejdere. Der vil blive bevilget løn til en midlertidig ekstra 

ressource, hvis der kan findes en kvalificeret person, som har lidt viden om greenkeeper 

opgaverne. 
 

Der kæmpes på greens med 1 års græs og også dollarspots i et vist omfang, men dog 

mindre end sidste år.  
 

Der bliver snart brug for en ny buskrydder.  

 
Vi skal have indkøbt noget grus, så vi kan få repareret nogle af stierne ved teestederne, i 

første omgang på hul 18, hvor problemet er størst p.t. 

 
Vi kan have indrettet topdressing-plads bag hul 15. Vi skal nok i den forbindelse have 

kigget på afskærmning af pladsen, så vi undgår tyveri. 

  
3. Regnskabsmæssig status 

 

a. Drift og budget 

• Klubben har fået en usædvanlig god start på 2021 i forhold til året før. 
• Medlemssammensætning og tilgang de første 5 måneder har betydet, at vi ultimo maj er 

kr. 243.511 bedre i forhold til sidste år, og vi har overhalet medlemstallet for hele sidste år 

på nuværende tidspunkt. 
• Greenfee indtægterne er steget med kr. 258.365 og samtidig har vi i sæsonens 2 første 

måneder har besøg af 230 flere SGS-spillere samt 139 ekstra fritspillere. 

• Sponsorater ligger kr. 46.857 højere end samme tid sidste år og vi har solgt SGS-
medlemskaber for kr. 35.100 mere end vi nåede i 2020 på samme tid. 

• Vores samlede omkostninger er steget med 147.022 i forhold til sidste år 

• Resultatmæssigt giver det os en forbedring på kr. 416.986 i de første 5 måneder, men det 
skal selvfølgelig nævnes, at der kan være periodiske forskydninger, som kan påvirke 

billedet i de kommende perioder. 

 

Men alt-i-alt en meget positiv start på 2021. 
 

4. Sekretariatet  

a. Bemanding og organisering 
• Der er ikke fundet en ny sekretariatsleder som erstatning for Palle. Stemningen blandt de 

”faste 3” i sekretariatet er ikke just hyggelig og inspirerende. Nogle arbejdsgange er 

uhensigtsmæssige, og skaber ind imellem misforståelser og fejl. Vidensdeling omkring 
fakturering er ikke eksisterende, hvilket alt sammen bringer GCH i en sårbar situation.  

Der er på sigt behov for en sekretariatsleder, som bør aflønnes, men vi har ikke 

økonomien til det i fuldt omfang p.t.  
 

• Det blev besluttet, at alle centrale og nødvendige funktioner i sekretariatet skal kunne 

håndteres af minimum 2 medarbejdere, idet vi ønsker at være mindre sårbare, såfremt en 

central medarbejder ikke ønsker at fortsætte.  
Vi ønsker fortsat i væsentlig omfang sekretariatet bemandet med frivillig arbejdskraft, og 

den nuværende ordning med vagtplaner for den kommende måned bør fortsætte. 

 
• Buggy udlevering og tilbagelevering af nøgler skaber problemer, især fordi nøglerne ikke 

afleveres i nøgleskabet. Derved bliver buggyen ikke tilgængelig for nye spillere, klubben 

mister måske lejeindtægter og nogen skal hver aften lede efter aflagte nøgler overalt i 
klubhuset og restauranten. Vi må prøve at ”opdrage” de uvidende og lave en letlæselig og 

simpel beskrivelse af processen. 
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b. Wifi, computer 

• Det trækker ud med installation af Fibia’s net opkobling. Fiberkablet er skudt ned til 

klubhuset, men mangler at blive installeret. Det har vist sig lidt problematisk at aftvinge 
Fibia en konkret dato for tilkoblingen, men forsøget bliver jævnligt gjort af SC. 

 

Det er endnu ikke endeligt besluttet, om forbindelsen fra klubhuset til stuehuset etableres 

kablet eller trådløst. SC undersøger sagen og har bemyndigelse til at træffe beslutningen, 
når den mest optimale løsning er fundet. 

 

c. Statistikker: Medlemmer, gæster, frit spillere, SGS, Players 1st mv. 
• Der blev udtrykt tilfredshed med de udarbejdede statistikker. Bestyrelsen ønsker denne 

statistik hver måned og gerne i en form, hvor vi kan se både månedens bevægelser og år 

til dato. 
 

5. Sponsorudvalget 

a. Rapportering om nye sponsorater 
• NJJ redegjorde for sponsorudvalgets resultat med at finde en ny sponsor til GCH’s 

bagmærker for de kommende par sæsoner. 

 

6. Generalforsamling 

a. Dato og sted for afvikling 

• Af forskellige praktiske årsager vil den ordinære generalforsamling 2021 blive afholdt den 

søndag den 11. juli 2021 kl. 10:00 
 

Der vil udsendt varsel mindst 14 dage før. Mødet bliver afholdt i Træningshallen, og af 

hensyn til opsætning af stole m.v. beder vi om tilmelding via Golfbox. Efter 
generalforsamlingen byder klubben på en forfriskning på terrassen (restauranten). 

 

7. Marketing og ”rekrutteringsudvalget”  

a. Kort om gennemførte kampagner 

• Med god hjælp fra DGU’s udviklingskonsulent har vi afviklet Golfens Dag med rimelig 

succes, ligesom vi er i proces med ”Kvinder og Golf”. Det har lært os en del om 

virkemidlerne på hjemmesiden, på vores egen Facebook-konto, husstandsomdelinger og 
annoncering i lokalpressen. 

 

b. Planer for resten af året 
• Da vi p.t. har ca. 40 prøvemedlemmer, som alle i løbet af de kommende par måneder 

forventes at være klar til at få DGU-kort, står vi med en enestående mulighed for at få en 

pæn medlemsfremgang, hvis vi kan fastholde dem. Det vil vi i ”rekrutteringsudvalget” 
koncentrere os om at finde mulige løsninger på i løbet af sommeren og efteråret, så vi står 

med så stor en andel af nye kontingentbetalende medlemmer som muligt. Af hensyn til 

belastningen på puljen af frivillige hjælpere til opgaven, har vi besluttet, at vi ikke 
iværksætter nye hvervekampagner for nybegyndere i efteråret 2021. 

 

8. ”Koordineringsudvalget”  

a. Udvendig vedligeholdelse af restaurant og sekretariat 
• Sponsorudvalget har skaffet maling til hele restaurant- og sekretariatsbygningen (det 

udvendige murværk). Det er hensigten at malerarbejdet skal foregå ved hjælp af frivillige, 

men før vi sætter dette i gang, skal vi have repareret pudset, så vi får mulighed for at få 
et tilfredsstillende resultat. Vi skal også have adgang til et stillads eller en lift, da en del af 

arbejdet vil foregå i højderne. Vi har et par murer i medlemskredsen, som vi forhører os 

hos. 
 

b. Frivilligt arbejde  

• I ”koordinationsudvalget” har vi lavet en liste over de opgaver, som vi mener kan udføres 

ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Nogle opgaver er engangsopgaver, mens andre er mere 
cyklus-orienterede. I nedenstående opstilling er de afsluttede engangsopgave grønne. 
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For en del af cyklusopgaverne gælder, at der allerede er frivillige, som løser opgaverne, 

eller har tilkendegivet, at de gerne vil deltage. Men vi skal have fundet flere, især til 
maleropgaven på bygningerne. 

 

Oversigten indeholder ikke de opgaver i sekretariatet eller på banen, som løses eller kan 
løses af frivillige. 

 

9. Diverse  

 

a. Fritspils aftalen med Sorø Golfklub 

• Der er indgået en aftale med Sorø Golfklub, som betyder at Sorø’s fuldtidsmedlemmer i 

lighed med alle andre fritspils klubber, kan spille gratis på Harekær i sommersæsonen, 
men ikke fra 1. november til 31. marts fremadrettet.  

 

/Niels Jørgen Jensen  

 


